
HELSELEDELSE
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

2017 – 2018  MASTERPROGRAM FOR LEDERE I HELSESEKTOREN

Handelshøyskolen BI tilbyr over 200 kurs for deg som er i jobb.
Fra korte og effektive kurs på få dager til hele mastergrader innen ledelse. 
Se hele vårt studietilbud på bi.no/videreutdanning 

Handelshøyskolen BI ble rangert som nummer 41 i Financial Times Europe-
an Business School Rankings i 2015.
BI er også den eneste norske handelshøyskolen som har mottatt 
de tre mest prestisjetunge internasjonale akkrediteringene. Mindre 
enn 1% av alle handelshøyskoler i verden har mottatt denne trippel  
akkrediteringen.

FOR MER INFORMASJON OG SØKNAD: 

Oslo:
Liv Anne Furmyr
Telefon: 464 10 864
E-post: liv.a.furmyr@bi.no

bi.no/helsemaster
#HELSELEDELSE

2/
20

17

Oslo og 
Lakselv/
Tromsø

Nord-Norge:
Beate Nilsen
Telefon: 982 51 614
E-post: beate.nilsen@bi.no
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HELSELEDELSE 
– nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet tilbyr i samarbeid med Handelshøyskolen BI og KS en nasjonal utdanning innenfor ledelse og inno-
vasjon for den kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgssektoren. Dette masterprogrammet er skreddersydd 
for å utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgssektoren står overfor betydelige endringer. 
Tjenester skal leveres på nye måter, ny velferdsteknologi skal 
tas i bruk, samtidig som kravet til effektivisering fortsetter. 
Da er innovasjon og ledelseskompetanse avgjørende. Dette 
vil være BIs viktigste bidrag i denne utdanningen.
Du som leder i denne sektoren har et stort handlingsrom for 
forbedringer innenfor rammebetingelser gitt av politikk og 
forvaltning. 

Endringskompetanse er avgjørende for at du kan møte ut-
fordringene innenfor helse- og omsorgstjenester i kommune 
og fylke. Programmet fokuserer på utvikling av denne kom-
petansen hos deg som leder. 

Brukerinnflytelse, innovasjon, velferdsteknologi og nettverk-
sorganisering er drivere som utfordrer og forbedrer helse- og 
omsorgs- sektoren. Programmet gjør deg i stand til å gjen-
nomføre organisasjons- og personalrettet utviklingsarbeid. 
Du lærer å ta stilling til strategiske, pasientfokuserte priorit-
eringer i skjæringspunktet mellom fag, ressurser og politikk. 

Du vil få forståelse for og øvelse i praktisk ledelse av kompl-
ekse organisasjoner, og få styrket egen handlingskompetanse, 
og ferdigheter til å lede og motivere medarbeidere og ta inno-
vative valg og prioriteringer.

MÅLGRUPPER
Programmet passer for enhets- og virksomhetsledere i kom-
muner og fylkeskommuner, herunder offentlige og private 
sykehjem, hjemmebaserte omsorgstjenester, psykisk helsear-
beid og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, hab-
iliterings- og rehabiliteringstjenesten, legetjenester, fylkestan-
nleger, overtannleger og klinikkledere. Programmet passer 
også for ledere av større private praksiser. Andre med relevant 
lederansvar kan også søke om opptak.

Ledergrupper i regioner og kommuner vil ha stort utbytte av å 
delta sammen på dette studiet. Utdanningen har og som mål 
å nå profesjoner på tvers for å oppnå læring, kommunikasjon 
og tverrfaglighet gjennom dette studiet.

Programmet er en lærerik reise, med dyktige 
forelesere som virkelig engasjerer. Emnene 
er relevante for å møte de utfordringer vi 
står overfor i det offentlige. Jeg har fått et 
utvidet perspektiv på hva ledelse egentlig 
handler om.

Morten Aastad
mellomleder psykisk helse 
og rustjenester, Asker kommune

EMNEOVERSIKT:
• Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
• Organisasjonskultur og gruppedynamikk
• Ledelse av innovasjon og endring
• Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
• Ledelse og økonomi; styring i offentlig forvaltning
• Jus, internkontroll og etikk

OPPTAKSKRAV
• 180 studiepoeng eller 90 studiepoeng + realkompetanse
• 4 års arbeidserfaring
• Fylt 25 år

Søknadsfrister: Oslo 17. april, Nord-Norge 17. mai.

PRAKTISK INFORMASJON
• Ett års program – seks samlinger. To klasser med gjennom-

føring i Oslo. En klasse gjennomføres i Nord-Norge  
2 samlinger i Tromsø og 3 samlinger i Lakselv. 

• 30 studiepoeng
• Kan inngå i graden Executive Master of Management
• Oppstart høsten 2017
• Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet. Deltakerne 

må selv dekke kostnader til reise og opphold.

KVALIFISERER DU IKKE TIL MASTERGRADEN? 
Handelshøyskolen BI tilbyr også Bachelor i helseledelse. 
Les mer på bi.no/helseledelse

PROGRAMANSVARLIGE:

THOMAS HOHOLM
Førsteamanuensis, Institutt for innovasjon og økonomisk 
organisering. 

Hoholm har doktorgrad i innovasjon, og forsker og under-
viser innen organisering og ledelse av innovasjon. Han leder 
flere forskningsprosjekter relatert til samhandling og innovas-
jon i helsesektoren, i  samarbeid med kommuner og sykehus.

WERNER CHRISTIE
Førstelektor, Institutt for innovasjon og økonomisk  
organisering 

Christie er utdannet lege, og var helseminister i perioden 
1992 – 1995. Han har bakgrunn som forsker og sykehusleder, 
og var leder av Bioteknologinemnda i 2000 – 2004. Han har 
arbeidet nasjonalt og  internasjonalt med helsesorganisasjon-
er, helsereformer og innovasjon 

 bi.no/ helsemaster


